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Käyttöohje CTR T ES 

Käyttötarkoitus 

CTR T ES muodostaa yhdessä CTR T2 ES:n ja suuremman CTR T4 ES:n kanssa ensimmäisen digitaalisen 

turbiiniperheen, joka on kehitetty ja tarkoitettu rakenteiden kuivaukseen ja vesivahinkokorjauksiin, 

joissa laitteita käytetään imu- ja painekuivaukseen yhdessä adsorptiokuivaimien kanssa. 

CTR T ES:n ohjauspaneelin kautta käyttäjä voi asettaa haluamansa ilmavirran, nollattavan energia- ja 

tuntilaskurin sekä ajastimen. CTR ES -perheen jäsenenä CTR T ES toimii myös verkotettuna ja tukee 

etävalvontaa ja -ohjausta.  Yksikössä on yhdistetty taittuva kahva ja liitäntäjohdon säilytystila ja 

pienen painonsa ansiosta se on helppo asentaa ja kuljettaa. Kestävät mutta joustavat jalat suojaavat 

lattiapintoja ja sallivat myös laitteiden pinoamisen päällekkäin. Turbiini on tietysti 

vankkarakenteinen, mikä on pitkän käyttöiän edellytys. Erittäin alhaisen äänitason ansiosta sitä voi 

käyttää sekä rakenteiden kuivaukseen että vesivahinkojen korjaukseen asukkaiden tarvitsematta 

poistua kotoaan. 

 

Ominaisuudet: 
 

• Suuri kapasiteetti • Pieni paino – helppo kuljettaa ja asentaa 

• Energiatehokas • Digitaalinen käyttöliittymä ja verkkoliitäntävalmius 

• Vankkarakenteinen • Portaaton pyörimisnopeuden ja ilmavirran säätö 

• Erittäin alhainen äänitaso • Energia- ja tuntimittari – nollattava työlaskuri 
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Valmistusdirektiivi 

CTR T2 ES ja CTR T4 ES -laitteilla on CE -hyväksyntä.  

Vastuun rajoittaminen 

• Virheelliset asennukset ja/tai sopimaton käyttö voivat aiheuttaa omaisuus- ja 
henkilövahinkoja. 

• Valmistaja ei vastaa vaurioista eikä tapaturmista, jotka johtuvat tässä annettujen ohjeiden 
laiminlyönnistä, laitteen käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä tai laitteen varoitusten 
huomiotta jättämisestä. Tuotteen takuu ei kata sellaisia vaurioita, tapaturmia eikä vastuita. 

• Tuotteen takuu ei kata kulutustarvikkeita eikä normaalia kulumista.  

• Ostajan vastuulla on tarkastaa tuote vastaanoton yhteydessä ja ennen käyttöä ja varmistaa, 
että se hyvässä kunnossa. Tuotteen takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat viallisten 
tuotteiden käytöstä.  

• Laitteistoon ei saa tehdä muutoksia ilman  

• Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 

• Tuotteeseen, teknisiin tietoihin ja/tai asennus- ja käyttöohjeisiin voidaan tehdä muutoksia 
ilmoittamatta niistä ennakolta.  

• Tämä käyttöohje sisältää tietoja, joita suojaa immateriaaliomaisuutta koskeva lainsäädäntö. 
Mitään osaa tästä käyttöohjeesta ei saa kopioida, tallentaa tietojärjestelmään eikä siirtää 
missään muodossa tai millään tavalla ilman Corroventa Avfuktning AB:n kirjallista lupaa. 

 

 

Tämän dokumentin sisältöä koskevat huomautukset tulee lähettää osoitteeseen:  

Corroventa Avfuktning AB  Puhelin +46 (0) 36-37 12 00 
Mekanikervägen 3  Faksi +46 (0) 36-37 18 30 
564 35 Bankeryd, RUOTSI  Sähköposti mail@corroventa.se 
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Turvallisuustiedot 

Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, 
aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa 
edellyttäen, että heille on annettu ohjausta ja opastusta laitteen käytössä turvallisella tavalla ja että 
he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.   

Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.  

Turbiinin asennukseen liittyvät sähköasennukset on teetettävä valtuutetulla asentajalla paikallisten ja 
kansallisten määräysten mukaisesti. 

Lue lisäksi seuraavat varoitukset ja ohjeet ja noudata niitä: 

1. Turbiini on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. 
2. Turbiiniin ei saa kytkeä virtaa, ennen kuin asennus on suoritettu tämän käyttöohjeen 

mukaisesti.  
3. Käynnistettyä turbiinia ei saa peittää, koska siitä voi seurata ylikuumeneminen ja tulipalon 

vaara. 
4. Turbiinia ei saa käyttää pöytänä, pukkina, alustana eikä istuimena.  
5. Turbiinia ei saa käyttää askelmana eikä korokkeena. 
6. Älä käytä turbiinia ilman suodatinta, sillä tämä voi aiheuttaa sille vaurioita. Varmista, että 

suodatin on puhdas. Tukkeutunut suodatin voi aiheuttaa kuivaimen ylikuumeneminen  
7. Turbiiniin ei saa imeä öljyä, rasvaa, liuottimia, Boracolia tai vastaavaa ainetta. 
8. Turbiinia ei saa käyttää tiloissa, joissa voi esiintyä räjähdysvaarallisia kaasuja.  
9. Älä työnnä esineitä ilman sisäänmeno- tai ulostuloliitäntöihin; ne voivat aiheuttaa koneiston 

vaurioitumisen tai henkilövahingon. 
10. Asenna turbiini tukevalle, vaakasuoralle alustalle niin, ettei se pääse kaatumaan. 
11. Pidä lapset, eläimet ja katselijat poissa työmaalta asennuksen aikana. 
12. Jos turbiini, pistotulppa tai liitäntäjohto on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Älä korjaa 

laitteistoa, ellet ole saanut sitä varten valmistajan koulutusta.  
13. Varo vahingoittamasta liitäntäjohtoa. Liitäntäjohtoa ei saa vetää veden läpi eikä terävien 

reunojen ohi.  
14. Älä kanna tai vedä turbiinia liitäntäjohdosta.  
15. Sähkölaitteiden käyttö kosteassa tai märässä ympäristössä voi olla vaarallista. Älä kytke 

turbiiniin virtaa, jos se seisoo vedessä.  
16. Turbiinin saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus ovat kuivaimen 

laitekilven mukaiset. 
17. Sähköiskujen vaarat tulee torjua käyttämällä jäännösvirtalaitetta / maavuotokytkintä. 
18. Laitteiston sähköosiin ei saa päästä vettä. Jos näin on käynyt, laitteisto on kuivattava ennen 

uudelleenkäyttöä. 
19. Turbiinista on aina katkaistava virta ennen sen avaamista. 
20. Turbiinin kanssa käytettävien ilmaletkujen/-putkien on kestettävä korroosiota, 80 °C 

lämpötilaa ja oltava niin lujarakenteisia, että ne eivät lommahda tai puhkea syntyvien ali- ja 
ylipaineiden johdosta.  

21. Turbiinin elektroniikan ja sähköjärjestelmän korjaukset ja huolto on teetettävä valtuutetulla 
sähköasentajalla. 

22. Turbiinissa saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa lueteltuja tai Corroventa Avfuktning AB:n 
hyväksymiä lisävarusteita. 

23. Corroventan vedenerottimen kanssa käytettäessä turbiinin virransyöttö on aina otettava 
vedenerottimen pistorasiasta.  

 
Ottamalla yhteyttä toimittajaan saat lisätietoja tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.  
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Suhteellinen kosteus ja sen vaikutukset aineisiin 

Kaikki ilma sisältää enemmän tai vähemmän kosteutta, vaikka sitä ei näe paljaalla silmällä, ennen 
kuin se tiivistyy pieniksi pisaroiksi esimerkiksi metalli- tai lasipinnalle. Jo ennen näkyväksi 
muuttumistaan kosteus vaikuttaa kuitenkin aineisiin ja tuotantoprosesseihin, aiheuttaa korroosiota 
ja mikro-organismien kasvua.  

Ilmankosteus mitataan ja ilmaistaan suhteellisena kosteutena (%RH), joka on ilman sisältämän veden 
prosentuaalinen osuus siitä vesimäärästä, jonka se voi enintään sisältää kyseisessä paineessa ja 
lämpötilassa. Mitä korkeampi ilman lämpötila, sitä enemmän vettä se voi sisältää, mutta tärkeää on 
edelleen suhteellinen kosteus ja se, että sitä pitää valvoa, jos halutaan estää korroosio ja homeen 
kasvu. 

Kun suhteellinen kosteus on 100 %, ilma on kyllästynyt – se sisältää sumua ja kosteus tiivistyy pieniksi 
pisaroiksi. Jo 60 % suhteellisessa kosteudessa teräs syöpyy ja 70 % kosteus aiheuttaa homevaaran. 50 
% suhteellinen kosteus on nyrkkisääntönä hyvä ilmasto useimmille aineille.  

Kuivaintyypin valinta 

Adsorptioperiaatteen etuna kondenssikuivaukseen verrattuna on vähäisempi riippuvuus ympäristön 
lämpötilasta. Adsorptio toimii jopa jäätymispisteen alapuolella kun taas kondenssikuivaimen 
kapasiteetti pienenee nopeasti lämpötilan laskiessa, mikä käy ilmi alla vasemmalla olevasta 
kaaviosta.  
Nyrkkisääntönä tyypin valintaan voidaan sanoa, että adsorptio on ensisijainen valinta 
lämmittämättömien tilojen kuivaukseen tai kun on kuivattava materiaalia. Edellä mainittua tukee se 
tosiasia, että adsorptiokuivain tuottaa kuivempaa ilmaa ja vähentää enemmän ilman vesipitoisuutta 
grammoina kiloa kohti (Δx), mikä on helppo nähdä oikeanpuoleisesta kaaviosta, ja mikä on suorassa 
riippuvuussuhteessa kuivausnopeuteen. Kerrosrakenteiden, kuten lattiarakenteiden kuivaukseen 
käytetään menestyksellä turbiinien ja suurpainepuhaltimien yhdistelmää, joka on asennettu joko 
imu- tai painekuivaukselle.  
 

 
 

Kondenssikuivaimia käytetään yllä olevan kaavion mukaan kuumissa ja kosteissa olosuhteissa 

edellyttäen, että tarkoituksena on tilojen ja ympäröivän ilman kuivaus. 

  

Condensation dryer
Superior within blue area.
Functions within yellow area.
Low or no function in red area.

Adsorption dryer with air-cooled
condensor
Functions within dashed area.

Adsorption dryer
Superior within red area.
Functions in yellow and blue area. 

Transition zone

Temperature, °C

% RH

Dry air quality, 20°C

Dry air RH%

Process air RH%

Condensation dryer

Adsorption dryer

Siirtymävyöhyke 
Kondenssikuivain.  
Erinomainen sinisellä alueella. 
Toimii keltaisella alueella. 
Heikko tai ei toimi punaisella 
alueella 

Adsorptiokuivain. 
Erinomainen punaisella alueella. 
Toimii keltaisella ja sinisellä alueella. 

Adsorptiokuivain ilmajäähdytteisellä 
lauhduttimella. 
Toimii pisteviivoitetulla alueella. 

% RH 

Kuivailman suhteellinen kosteus % 

Kuivailman laatu, 20 °C 

Prosessi-ilman suhteellinen kosteus % 

Kondenssikuivain 

Adsorptiokuivain 

Lämpötila 
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Toimituksen tarkastus 

CTR T ES:n toimitus koostuu seuraavista:  

Turbiini CTR T ES 1 kpl 

Jäähdytysilman vaihtosuodattimet 4 kpl 

Käyttöohje 1 kpl 

 

Tuotteen yleiskatsaus 

Alla olevasta kuvasta nähdään CTR T ES:n kaikki ulkoiset osat ja säätimet. CTR T2 ES on lyhyempi kuin 

CTR T4 ES, mutta muut ulkoiset ominaisuudet ovat samat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäähdytysilman 

suodatinluukku 

Kestävät 

polyuretaanijalat 

Sisäänmeno  

Ohjauspaneeli 

Ulostulo 

Taitettava 

kantokahva ja tila 

liitäntäjohdolle 

Lukot, 

prosessi-

ilman 

suodattimen 

luukku 

Virtakytkin 
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Kuivausmenetelmät 

Turbiinia CTR T ES käytetään yhdessä adsorptiokuivaimen kanssa imu- ja painekuivaukseen. Syy 

adsorptiokuivaimen käyttöön on se, että sekä imu- että painekuivauksen pääosassa on kuivattava 

materiaali, ja prosessin nopeus riippuu materiaalin ja sen ympäristön sisältämän vesimäärän erosta 

(Δx) mitattuna grammoina kiloa kohti. Adsorptiokuivain tuottaa kuivempaa ilmaa ja vähentää 

enemmän vesipitoisuutta (grammoina kiloa kohti mitattua), mikä lisää kuivausprosessin nopeutta. 

Painekuivauksessa lämmin ja kuiva ilma puristetaan rakenteeseen, jolloin rakenteen lämpötila 

nousee ja nopeuttaa edelleen kuivumista, minkä johdosta painekuivaus on imukuivasta nopeampi.  

Imukuivaus 

Imukuivausta varten turbiini asennetaan niin, että 

se imee ilmaa rakenteesta letkun, vedenerottimen 

ja suodattimen kautta ja poistaa sen sitten, 

normaalisti ulkotilaan. Vedenerottimen käyttö on 

ehdoton vaatimus, jotta estetään vettä 

imeytymästä turbiiniin ja vaurioittamasta sen 

moottoria. Kuivain asennetaan huoneen 

normaaliin kuivaukseen. 

Painekuivaus 

Painekuivausta varten turbiini on asennettu niin, 

että kuivain syöttää sille kuivaa ilmaa, jonka se 

sitten puristaa kerrosrakenteeseen. Tämä nostaa 

rakenteen lämpötilaa ja kuivausnopeutta. Kostea 

ja jäähtynyt ilma vuotaa huoneeseen porattujen 

reikien tai lattian ja seinien välisten rakojen kautta 

ja palaa sitten kuivaimeen prosessi-ilmana. 

Ennen painekuivauksen käyttöä tulee käyttää 

imukuivausta mahdollisen vapaan veden 

poistamiseen ja estämään sen puristuminen 

rakennuksen muihin osiin. Vapaan veden poistaminen aluksi säästää myös aikaa. 

Painekuivaus saattaa irrottaa rakenteesta hiukkasia/kuituja ja päästää ne ilmaan. Jos tämä voi 

aiheuttaa ongelmia, on käytettävä muuta menetelmää, esim. imukuivausta.  

  

Imukuivaus. Kuivain kuivaa ympäröivää ilmaa ja turbiinit 
imevät ja poistavat ilmaa rakenteesta. Rakenteessa syntyvä 
alipaine imee kuivaa ilmaa rakenteeseen.  

Painekuivaus. Kuivain syöttää kuivaa ilmaa turbiinille, 

joka puristaa tämän ilman kerrosrakenteeseen. 
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Asennus 

CTR T ES sijoitetaan ja asennetaan vaakasuoralle tukevalle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan ja 

vaurioitumaan tai aiheuttamaan henkilö- ja omaisuusvahinkoja.  

Imukuivauksessa tulee käyttää vedenerotinta, joka kytketään turbiiniin menevään letkuun, jotta 

turbiiniin ei pääse imeytymään vettä, koska se vaurioittasi moottorin. 

Painekuivauksessa on tärkeää varmistaa, että turbiinin kapasiteetti ei ylitä kuivaimen kapasiteettia, 

jotta viimemainitun kuivailmavirta vastaa turbiinin tuottoa. Ellei vastaa, kuivaimen läpi imeytyy liikaa 

ilmaa ja sen kapasiteetti vähenee merkittävästi. Jos käytetään CTR ES -mallin kuivainta, tämä 

varmistetaan tarkistamalla, että kosteailmavirta on oikea. Kun käytetään jotain näistä laitteista, 

yhdistelmä on myös mahdollista verkottaa käyttämällä turbiinia isäntänä ja asettamalla orja-

adsorptiokuivain painekuivaustilaan. Tässä tilassa kuivain säätyy automaattisesti ilmavirran mukaan, 

jonka turbiini puristaa rakenteeseen.  

Varmista, että jäähdytysilman suodatin on puhdas eikä lian tukkima. Vaihda tarvittaessa suodatin 

ennen työn aloitusta.  

Edeltäjistään poiketen CTR T ES ei ole varustettu manuaalisesti nollattavalla ylikuumenemissuojalla, 

koska sitä ei enää tarvita. Turbiini huolehtii omasta jäähdytysilmastaan ja estää ylikuumenemisen 

säätämällä nopeutta, jos lämpötila pyrkii silti nousemaan liian korkeaksi. Parasta kuivaustehoa 

silmällä pitäen käyttäjän on kuitenkin edelleen varmistettava, että kuivattavan rakenteen läpi kulkeva 

ilmavirta on oikea. 

 

Asennus lyhyesti, pääkohdat: 

1. Aseta turbiini vaakasuoralle tukevalle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan ja 

vaurioitumaan.  

2. Tarkista prosessi-ilman suodatin ja jäähdytysilman suodattimet ja vaihda ne tarvittaessa. 

Kytke kuivaustehtävän vaatimat letkut. Jos kuivattavassa rakenteessa voi esiintyä vapaata 

vettä, käytä vedenerotinta estämään veden imeytyminen turbiiniin. 
 

3. Kytke liitäntäjohto 230 VAC 1-vaihepistorasiaan, joka on varustettu 10 A tai enintään 16 A 

sulakkeella. Koska laitetta käytetään tavallisesti kosteissa tai märissä tiloissa, 

maavuotokytkimen käyttöä suositellaan painokkaasti. 

4. Paina virtakytkin On-asentoon. Kun näyttö on käynnistynyt, voit aloittaa uuden työn 

oletusasetuksilla painamalla Uusi. Jos haluat jatkaa edellisillä asetuksilla, paina Jatka.  

5. Säädä nopeutta, kunnes haluttu ilmavirta on saavutettu. 
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Lisävarusteet ja kulutustarvikkeet 

CTR T ES –laitteisiin on saatavana seuraavat lisävarusteet ja kulutustarvikkeet: 

 

 

 

 

 

 

CTR T ES –turbiinin käyttö, valikot ja toiminta 

 

CTR T ES –turbiinissa on helppotajuinen käyttöliittymä, johon kuuluu näyttö ja viisi näppäintä. 

Kahdella suuremmalla näppäimellä näytön molemmin puolin valitaan eri valikot – näillä näppäimillä 

ei voi tehdä mitään muutoksia asetuksiin, niillä voi vain siirtyä valikosta toiseen. 

Näytön alapuolella olevia näppäimiä käytetään valintaan ja muokkaukseen. Ylätason valikoissa vasen 

näppäin on nimeltään Alkuun, ja sitä painamalla pääset välittömästi takaisin oletusnäkymään, mikä 

on hyvä muistaa, jos ei ole perehtynyt valikkojärjestelmään. Moniin näkymiin kuuluvaa Ohje-

näppäintä painamalla saa tietoja, joista voi olla hyötyä kokemattomalle käyttäjälle. 

Jos näytön taustavalo on sammunut, minkä tahansa näppäimen ensimmäinen painallus sytyttää vain 

taustavalon.  

Jos mitään näppäintä ei paineta 10 minuuttiin, näppäinlukko aktivoituu. Laitteen lukitus avataan 

painamalla samanaikaisesti näytön sivuilla olevia näppäimiä, mikä ilmaistaan sekä tekstinä että 

näytön kuvana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotenumero Nimi 

1001238 Jäähdytysilman suodatin 

6000371 Prosessi-ilman suodatin 

1002749 Järjestelmäkaapeli, 0,5 m 

1002748 Järjestelmäkaapeli, 5 m 

Vasen ja oikea näppäin –  Vain valikoissa siirtymiseen.  

Eivät muuta mitään asetuksia. 

Alkuun-näppäin  Paluu oletusnäkymään 

Ohje-näppäin   Näyttää tietoja. Sisäinen käyttöohje
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VIR 

Tämä teksti näkyy näytössä, 

kun laite on asetettu 

virtaustilaan ja pitää yllä 

vakioilmavirtaa säätämällä 

automaattisesti turbiinin 

nopeutta. 

SuperVision 

Näkyy, kun laite on 

kytketty 

SuperVision-

järjestelmään 

etävalvontaa ja –

ohjausta varten. 

 

Verkotus 

”Isäntä” tai ”Orja”  

Jos laite on kytketty 
verkkoon, tässä 
kohdassa näytettään, 
ohjaako laite verkkoa, 
jolloin se on Isäntä, vai 
ohjaako toinen laite 
sitä, jolloin se on Orja. 

 
Ajastin 

Näkyy, kun laite on 
asetettu toimimaan 
ajastimen ohjauksella. 

Orja – ilmaisee, että 
laitetta ohjaa toinen 
laite. 

 

Hälytys  

Laite on havainnut 

vian. 

 

Nopeusilmaisin 

Ilmaisee, millä 

nopeudella 

turbiini toimii. 

 

Vedenerotin 

Näkyy, kun laite 

on liitetty WS 4 ES 

-vedenerottimeen 

järjestelmäkaapelil

la, jolloin turbiini 

voi laskea, kuinka 

monta kertaa 

vedenerotin on 

pumpannut, ja 

myös esittää, 

milloin se 

pumppasi 

viimeksi, mistä on 

hyötyä 

kuivausprosessin 

arvioinnissa. 

Paineenilmaisin: 

Näyttää nykyisen 

eropaineen suhteessa 

valitulla nopeudella 

saavutettavaan 

maksimipaineeseen.  

 

Nopeus/asetu-

sarvon säätö 

Ilmaisee, että 

näytön alla olevia 

vasenta ja oikeaa 

näppäintä 

käytetään 

tummalla pohjalla 

näkyvän 

asetusarvon 

suurentamiseen ja 

pienentämiseen. 
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Käynnistysnäkymä 
 
Kun T ES käynnistyy, näyttö tarjoaa käyttäjälle kaksi 
vaihtoehtoa: 
 
Uusi: Käynnistää laitteen oletusnopeudella. Edelliset 
asetukset, esim. ajastin- ja virtausasetukset hylätään. 
 
Jatka:  Laite jatkaa toimintaa asetuksilla, jotka sillä oli 
edellisellä käyttökerralla. 
 
Jos käyttäjä ei laitteen edellisellä käyttökerralla 
painanut Seis-näppäintä ennen virran katkaisua, laite 
jatkaa toimintaa, kun laskuri on laskenut nollaan.  
 
 
 
 

 

 
Normaali käynnistys 

 

 
Käynnistys ajastimella 

Oletusnäkymä 
 
Kun T ES on toiminnassa, laitteen voi aina pysäyttää 
lepotilaan painamalla näytön alla olevaa keskimmäistä 
näppäintä. 
 
Kun turbiini toimii vakionopeudella, näytön alla olevilla 
vasemmalla ja oikealla näppäimellä voidaan nostaa ja 
laskea nopeustasoa.  Nykyistä nopeustasoa kuvaa 
vasemmalla oleva pystypalkki. 
 
Vaakasuora ilmaisin esittää nykyistä painetasoa 
verrattuna kyseisellä turbiinin nopeudella 
saavutettavaan maksimipaineeseen.   
 
Kun laite on asetettu virtaustilaan (VIR), näytön alla 
olevat vasen ja oikea näppäin muuttavat tummalla 
pohjalla korostettua virtauksen asetusarvoa.  Sama 
periaate pätee suhteelliselle tilalle (SUH), jota voidaan 
käyttää, kun laitetta käytetään verkossa toisen 
turbiinin orjana. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Ohjaustapa 
 
Konetta voi käyttää kolmella eri ohjaustavalla, 
vakionopeus (NOP), vakioilmavirta (VIR) ja suhteellinen 
(SUH). NOP-tavassa käyttäjä valitsee turbiinille 
vakionopeustason. VIR-tavassa käyttäjä taas valitsee, 
mitä ilmavirtaa pidetään yllä, ja laite säätää sitten 
automaattisesti turbiinin nopeutta kyseisen ilmavirran 
ylläpitämiseksi myös vastapaineen muuttuessa. 
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Kolmas vaihtoehto, suhteellinen (REL), on käytettävissä 
vain verkotetussa laitteessa, joka on toisen turbiinin 
orja. SUH-tapa toimii kuten VIR-tapa sillä erolla, että 
tietyn ilmavirran sijasta käyttäjä valitsee 
prosenttiosuuden isäntälaitteen ilmavirrasta, joka 
turbiinin tulisi pitää yllä.  
 
Ohjaustapa valitaan painamalla Muuta ja valitsemalla 
sitten tapa oikealla nuolinäppäimellä. Vahvista valinta 
painamalla Hyväksy. Säädä seuraavassa vaiheessa 
asetusarvo halutuksi.  
 
Valittu ohjaustapa näkyy oletusnäkymän vasemmassa 
yläkulmassa. 
 
 

 
 
 

 
Vedenerotin 
 
Huom:  Tämän toiminnon käyttö edellyttää, että 
turbiini on kytketty WS4 ES -vedenerottimeen. 
 
Jos turbiini on kytketty liitäntäjohdolla ja 
järjestelmäkaapelilla WS 4ES:ään, turbiini voi 
rekisteröidä, kuinka monta kertaa vedenerotin 
tyhjennetään, minkä perusteella käyttäjä voi laskea 
poistetun vesimäärän. Lisäksi turbiini voi näyttää 
päiväyksen ja kellonajan, jolloin vedenerotin 
tyhjennettiin viimeksi, mistä käyttäjä voi arvioida, onko 
poistettavaa vettä vielä jäljellä. 
 
Jos tämä toiminto aktivoidaan, kun WS 4ES ei ole 
kytkettynä, turbiini jää lepotilaan. 
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Ajastin - on/ei ja hiljainen tila 
 
Jos laite ei jostain syystä saa toimia jatkuvasti vaan 
esimerkiksi vain päivällä tai yöllä, se voidaan asettaa 
toimimaan ajastimen ohjaamana. 
Muuksi ajaksi laite voidaan pysäyttää kokonaan tai 
asettaa toimimaan hiljaisessa tilassa. 
Hiljaisessa tilassa turbiinin nopeus pudotetaan 
suunnilleen tasolle 4 äänitason minimoimiseksi. 
 
Kun ajastin on valittu, sana AJASTIN näkyy 
oletusnäkymän oikeassa yläkulmassa. 
 
Ajastin aktivoidaan siirtymällä ajastinvalikkoon ja 
painamalla Aktivoi. 
 
Vahvista tai muokkaa tarvittaessa järjestelmän 
kellonaikaa ja päivämäärää , jotka näytetään 
seuraavassa muodossa: 
 VV:KK:PP / HH:MM. 
 
Paina Hyväksy. 
 
Ajastintoiminto on nyt aktivoitu näytössä näkyvin 
asetuksin.  Jos asetukset ovat väärät, paina Muokkaa ja 
muuta asetuksia ylös- ja alas-nuolilla. Vahvista jokainen 
valita painamalla Seuraava. 
Viimeinen Ajan ulkop. -parametri ohjaa, mitä laite 
tekee muuna aikana, asetetun toiminta-ajan 
ulkopuolella. Se voidaan asettaa joko tilaan Hiljainen, 
jossa laite toimii pienemmällä nopeudella, tai tilaan 
Seis, jossa se tietysti pysähtyy ja jää lepotilaan 
käynnistyäkseen taas asetettuun aikaan. 
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Verkotus 

Huom: Asenna kaikki järjestelmäkaapelit ennen 
laitteiden kytkemistä päälle. 
 
Jos haluat käyttää tätä laitetta isäntänä 
paikallisverkossa, paina Verkotus-valikossa Uusia. 
Verkon luonti kestää enintään minuutin. 
 
Kun luontiprosessi on valmis, näyttöön tulee 
orjalaitteen valintavalikko. Ellei minkään orjalaitteen 
asetuksia tarvitse muuttaa, paina Peruuta. 
 
Jos muutoksia tarvitaan, paina Valitse ja käytä vasenta 
ja oikeaa nuolinäppäintä muokattavan laitteen 
valintaan. Kun orjalaite valitaan, sen taustavalo alkaa 
vilkkua kuittauksena käyttäjälle.  

 

 
 

 
 

Asetus- ja ylläpitovalikko 

Asetus- ja ylläpitovalikosta löytyvät toiminnot, joita ei 
tarvita normaalikäytössä. 
 
Päivä/Aika: Järjestelmän päiväyksen ja kellonajan 
asetus. Muoto on VV:KK:PP / HH:MM. 
 
Kieli:  Käyttöliittymän kielen valinta. 
 
Valikko:  Valikkojärjestelmän oletusasetus on 
Edistynyt, jossa kaikki toiminnot näkyvät ja niihin 
pääsee käsiksi. Jos asetukseksi vaihdetaan Perus, 
edistyneet toiminnot poistetaan valikosta. 
 
Näppäinlukko:  Näppäinlukon voi kytkeä pois päältä. 
 
Suorita testaus:  Sisäinen itsetestaus on 
huoltoteknikkojen käytettävissä.   
 
Nollaa huoltolaskuri: Laite on asetettu antamaan 
huoltomuistutuksen 12 kuukauden välein.  Kun huolto 
on tehty, huoltomuistutuksen voi nollata tällä 
toiminnolla. 
 
Paineanturin nollaus: Toiminnolla voidaan nollata 
paineanturi ajan myötä tapahtuvan ryöminnän 
eliminoimiseksi. Saa käyttää vain silloin, kun laite on 
lepotilassa, kun sitä ei ole kytketty letkuilla muuhun 
laitteeseen ja kun sen prosessi-ilman suodatin on 
puhdas. 
Näytä mittaukset:  Toiminto on tarkoitettu 
huoltoteknikoille.  

 

 
 
 

 
 
 

 



   
 

 

© Corroventa Avfuktning AB 2017.06 15 (28) 
 

Laskurit 
 
Tässä näkymässä nähdään tunti- ja energialaskurit. 
Ylimpänä ovat nollattavat työlaskurit ja niiden alla on 
päivämäärä, jolloin laskurit nollattiin. Päivämäärän 
jälkeen on nollauksesta kuluneiden tuntien määrä 
nopeaa vertailua varten. 
 
Työlaskurit nollataan painamalla Nollaa. Hyväksy 
laskurien nollaus painamalla Hyväksy seuraavassa 
vahvistusnäkymässä. 
 
 
Alimpana ovat laitteen elinaikalaskurit energialle ja 
tunneille.  Näitä laskureita ei voi nollata. 
 
MID Energiamittarilla varustetuissa koneissa 
elinaikalaskuri on poistettu tästä valikosta ja siirretty 
MID Energiamittari -valikkoon.  
 

 
 

 
 

 
 

MID Energiamittari  
Tässä valikossa näytetään kertynyt 
kokonaisenergiakulutus, ts. energiankulutuksen 
elinaikalaskuri. Katso tarkemmat tiedot luvusta MID 
Energiamittari. 

 

 
 

Tilastot 
 
Tilastojen avulla käyttäjä voi tutkia kuivausprosessin 
etenemistä ja valvoa ja seurata laitteen toimintaa. 
Tilastot-valikon alla ovat seuraavat kaaviot: 
 

• Keskimääräinen ilmavirta toiminnan aikana 
viimeisen 12 tunnin ja viimeisten 14 päivän 
ajalta. 

• Käyttötunnit päivässä viimeisten 14 päivän 
ajalta. 

• Kulutettu energia kWh päivässä viimeisten 14 
päivän ajalta. 

 
Viimeinen arvo, kaavioiden oikeanpuoleisin pylväs, 
kuvaa menossa olevaa tuntia tai päivää.  
 

 

 
 
 

 
 

  



   
 

 

© Corroventa Avfuktning AB 2017.06 16 (28) 
 

MID ENERGIAMITTARI -VALIKKO  
MID Energiamittari -valikko näyttää kertyneen kokonaisenergiankulutuksen, ja osana koneen 
päävalikkopuuta siihen pääsee käsiksi ylempien nuolinäppäinten avulla. Lisämerkintä, alla olevassa 
esimerkissä M18, ja sen jälkeen näytettävä sarjanumero koskevat sisäänrakennettua CEMP-
energiamittaria. Näytön alareunassa näkyvä versionumero viittaa CEMP-sähkömittarin 
varusohjelmaan.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tässä valikossa näkyvien tietojen koskemattomuus on huolella tarkastettu ja suojattu. Tärkeä testi on 

tarkistussumman laskenta, jolla varmistetaan, että ohjelmamuisti on kunnossa. Viimeisen laskennan 

tulos näkyy aina Firmware checksumma -näytössä, johon pääsee oikealla alapainikkeella. Jos jokin 

testeistä epäonnistuu ja data katsotaan epäluotettavaksi, tiedot poistetaan näytöltä ja korvataan 

väliviivalla. Jos ongelma liittyy tarkistussumman laskentaan, se näytetään alimmalla rivillä. 

Vasen: Tiedot poistettu tiedonsiirtovian vuoksi  

Keski: Tiedot poistettu virheellisen tarkistussumman vuoksi  

Oikea: Firmware checksumma -valikon ulkonäkö, kun virhe havaittiin. 
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Verkkotoiminnot 

Uuden CTR ES –laiteperheen jäsenenä T ES voidaan kytkeä verkkoon muiden turbiinien ja 

adsorptiokuivaimien kanssa, mikä tarjoaa laajennettuja toimintoja, kuten:  

• Suhteellinen – yhteistyö kahden tai useamman turbiinin kesken, joiden ilmavirrat ovat 

määrätyssä suhteessa toisiinsa. 

• Optimoitu painekuivaus, jossa orjana toimiva adsorptiokuivain säätyy automaattisesti 

turbiinin ilmavirran mukaan ja tuottaa mahdollisimman kuivaa ilmaa. 

• Käyttö yhteisellä ajastimella 

• Yhteentoimivuus tulevan SuperVision-järjestelmän kanssa, mikä mahdollistaa laitteen 

toiminnan etävalvonnan ja ohjauksen. 

 

Laitteiden verkotus ei vaadi esiasetuksia eikä muita valmisteluja. Asennettujen laitteiden liittäminen 

toisiinsa järjestelmäkaapeleilla ja sitten Uusi-näppäimen painaminen aiotun isäntälaitteen Verkotus-

valikossa on kaikki, mitä tarvitaan. Isäntä on laite, joka on valittu ohjaamaan muita, ja kaikkia laitteita 

voidaan käyttää isäntänä. Tiloissa Suhteellinen ja Painekuivaus isännän on oltava turbiini, mutta 

muihin tarkoituksiin mikä hyvänsä laite voi olla verkon isäntä. 

Laitteen ollessa toisen yksikön orjana sen asetuksia voi edelleen muuttaa itse laitteessa, ei pelkästään 

isännän kautta. Jos käyttäjä päättää tehdä tarvittavat muutokset isännän kautta, valitun orjan näyttö 

vilkkuu muutoksia tehtäessä tunnistuksen helpottamiseksi ja sekaannuksien välttämiseksi. 
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Laitteiden verkotus 

Jos haluat verkottaa laitteet esimerkiksi kuivaimen painekuivaustilan käyttöä varten, menettele 

seuraavasti: 

1. Jos laitteisiin on kytketty virta, kytke ne pois päältä ja liitä laitteet sitten toisiinsa 

järjestelmäkaapeleilla. Laitteiden kahdessa liitännässä on samat toiminnot, joten kumpaa 

hyvänsä voi käyttää. Jos käytetään SuperVision-järjestelmää, myös se on liitettävä johonkin 

laitteista, ei väliä mihin. 

2. Kytke laitteet päälle. 

3. Valitse, mitä laitetta haluat käyttää isäntänä. Painekuivaustilassa käyttöä varten sen on 

oltava turbiini, joka on asetettu puhaltamaan kuivaa ilmaa rakenteeseen.  

Jos laitteiden verkotuksen ainoana tarkoituksena valvoa ja etäkäyttää niitä SuperVision-

järjestelmän kautta, isäntänä voi käyttää mitä laitetta hyvänsä. 

4. Siirry kuvassa alla olevaan Verkotus-valikkoon valitun isäntälaitteen oikealla 

nuolinäppäimellä. 

 
 

(Jos tätä valikkoa ei löydy, laitteen valikkojärjestelmäksi on valittu Perus. Sen voi vaihtaa 

siirtymällä Asetus- ja ylläpitovalikkoon ja asettamalla valikkojärjestelmäksi Edistynyt.) 

5. Paina Verkotusvalikossa <Uusi> ja odota, että laite luo uuden verkon.  

6. Kun verkko on luotu, näytön yläreunassa näkyvät eri orjat vuorotellen. Jos SuperVision on 

kytketty, SuperVision-teksti näkyy näytön alareunassa, vaikka voi kestää jopa minuutin, 

ennen kuin se tulee näkyviin. 

 

Kun yllä mainitut vaiheet on suoritettu, isäntä ohjaa kaikkia orjalaitteita. Tämä tarkoittaa, että ne 

käynnistyvät ja pysähtyvät isännän myötä. Ne toimivat yhä samoin asetuksin kuin ennen 

verkkokytkentää, joten jos asetuksia täytyy muuttaa, paina Muokkaa ja valitse sitten muutettava 

orja isännän kautta tai tee tarvittavat asetuksien muutokset itse laitteessa. Kun orjalaitetta 

muutetaan isännän kautta, orjan näytön taustavalo alkaa vilkkua, jotta käyttäjä voi nähdä, mikä 

laite on valittu.  
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Hälytykset 

Jos laite havaitsee virheen, tämä tieto esitetään ponnahdusnäkymässä, ja oletusnäkymän oikeassa 

yläkulmassa on varoitussymboli niin kauan kuin laitteessa on yksi tai useampia ongelmia. 

Näytettävät hälytykset ja suositellut toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Hälytys Toimenpide / neuvo 

Yksi tai useampi verkon jäsen ei 
vastaa 

Tämä hälytys näytetään, kun verkossa toimiva 
isäntälaite on menettänyt yhteyden yhteen tai 
useampaan orjalaitteeseensa. Tarkista tällöin 
kaikki järjestelmäkaapelit ja virransyöttö kyseisiin 
laitteisiin. Kun yhteys on jälleen muodostunut, 
hälytys poistuu automaattisesti. 

Veden erottimen pumppaus 
aikaraja 

Tämä hälytys voi tulla näyttöön, kun turbiinia 
käytetään vedenerottimen WS4 ES kanssa. 
Tarkista tällöin vedenerotin nähdäksesi, miksi 
pumppu ei ole onnistunut tyhjentämään laitetta. 

Ilmavirta liian alhainen Tämä hälytys näytetään jos turbiini käy liian 
suurella vastapaineella. Tarkista asennus. 

Emokortti yhteysvika Sisäinen vika. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä 
huoltoteknikkoon. 

Paineanturivika Sisäinen vika. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä 
huoltoteknikkoon. 

Tilastojen tallennusvirhe Sisäinen vika. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä 
huoltoteknikkoon. 

Tapahtumalokin tallennusvirhe Sisäinen vika. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä 
huoltoteknikkoon. 

 

Huoltomuistutus 

Laite on asetettu antamaan huoltomuistutuksen kahdentoista kuukauden välein. Muistutus 

näytetään varoituksena, mutta se ei vaikuta laitteen toimintaan. Huoltomuistutustoiminto nollataan 

Asetus- ja ylläpitovalikossa. 
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Kunnossapito ja huolto 

Turbiinin ilmansuodatin tulee vaihtaa säännöllisesti, mielellään jokaisen asennuksen, jokaisen työn 

jälkeen, johon kuivainta käytetään. Likaisessa ympäristössä käytettäessä suodatin on vaihdettava 

useammin.  

1. Katkaise turbiinista virta - irrota sen liitäntäjohto pistorasiasta. 

2. Avaa suodatinluukku kiertämällä sen nuppeja vastapäivään. Vedä likainen suodatin ulos ja 

asenna tilalle vaihtosuodatin. Sulje luukku kiertämällä nuppeja vastapäivään.  

3. Kytke verkkovirta.  

 

Jäähdytysilman suodattimet tulee vaihtaa säännöllisesti, mieluiten ennen jokaista uutta työtä. Hyvin 

likaisissa olosuhteissa suodattimet voidaan vaihtaa vielä useammin. 

4. Irrota suodattimenpidin kiertämällä nuppia vastapäivään.  

5. Irrota ja hävitä vanhat suodattimet ja asenna tilalle uudet. 

6. Asenna suodattimenpidin takaisin paikalleen. 

 

 

  

Irrota 

suodattimenpidin 

kiertämällä nuppia 

vastapäivään. 
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Vianetsintä 
 

Oire Mahdollinen syy Toimenpide 

Turbiinin nopeus 
vaihtelee, se pysähtyy 
ja käynnistyy 
uudelleen 

Turbiini on liian raskaasti 
kuormitettu, rakenteen tai 
letkujen virtausvastus on 
liian suuri, koska imu-
/painepisteitä on liian vähän, 
letkut ovat puristuneet tai 
tukossa tai suodatin on 
tukkeutunut. 

Tarkasta turbiinin ja järjestelmän muiden 
laiteiden asennus ja kaikki suodattimet. 
Varmista, että ne ovat puhtaat eivätkä estä 
virtausta. Varmista, etteivät letkut ole 
puristuneet tai lian tukkimat. 
 
Tee ja asenna lisää imu- tai painepisteitä 
asennuksesta riippuen. Poraa lisää reikiä ja 
asenna lisää letkuja tai tee muita sopivia ja 
järkeviä virtausvastusta vähentäviä ja 
virtausta lisääviä ratkaisuja.  

   

Turbiini pitää 
epänormaalilta 
kuulostavaa ääntää.  

Moottorin laakeri on kulunut 
ja/tai vaurioitunut.  
 

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi korjausta 
varten. 

   

Turbiini on 
pysähtynyt/ ei 
käynnisty.  

Ei verkkovirtaa. 
 
 
 
 
Sisäänrakennettu 
ylikuumenemissuoja 
lauennut. 
 
 
Turbiinivika. 
 

Tarkista, että liitäntäjohto on kytketty ja että 
pistorasiassa on jännite, ja sulake ja 
mahdollinen maavuotokatkaisin ovat 
kunnossa. 
 
Katkaise virta irrottamalla liitäntäjohto 
pistorasiasta ja anna turbiinin jäähtyä 15 
minuuttia. Kytke virta ja käynnistä turbiini.  
 
Ellei yllä mainittu korjaa toimintaa, ota 
yhteyttä jälleenmyyjääsi korjausta varten.  
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Tekniset tiedot 
 

CTR T2 ES 

 

Ilmamäärä (m3/h) 

Enintään 180 
(portaattomasti 

säädettävä) 

Paine (mbar) 

Enintään 260  
(portaattomasti 

säädettävä) 

Äänitaso, dBA (3 m) noin 48 * 

Jännite 230 VAC / 50 Hz 
Nimellisteho (W) 1100 

Korkeus x leveys x pituus (mm)  430 x 295 x 370  

Paino, kg 14 
 
 

*Äänitaso vaihtelee asennuksen mukaan. 
 
CTR T4 ES 

Ilmamäärä (m3/h) 

Enintään 300 
(portaattomasti 

säädettävä) 

Paine (mbar) 

Enintään 260  
(portaattomasti 

säädettävä) 

Äänitaso, dBA (3 m) noin 48 * 

Jännite 230 VAC / 50 Hz 
Nimellisteho (W) 1800 

Korkeus x leveys x pituus (mm)  430 x 295 x 430  

Paino, kg 17,5 

 

*Äänitaso vaihtelee asennuksen mukaan.. 
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CEMP ENERGIAMITTARI  
 
HUOM! Alla olevat tiedot, lämpötilat, virrat jne. koskevat yksinomaan sisäänrakennettua CEMP-
energiamittaritoimintoa, eivät koko konetta.  
CEMP:n CE-vakuutus löytyy osoitteesta www.corroventa.com/mid-certificate/ 

 

° °

http://www.corroventa.com/mid-certificate/


 

 
 

CTR T2 ES ja CTR T4 ES –laitteiden käyttöliittymävalikot 
Päävalikko 
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 Muuta 

Muuta Nollaa… 

Muuta Suorita… 

Muuta Paine… 

Muuta Näytä… 
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Pois käyt. Hyväksy 

Muokkaa 
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